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Zondag 25 

Vraag en antwoord 65 

1. Wat maakt het geloof deelachtig? 

2. Noem eens weldaden van Christus. 

3. Waarom staat er ‘zulk geloof’? 

4. Vanwaar is het geloof? 

5. Waarom wordt de Heilige Geest wel de Werkmeester genoemd? 

6. Waar werkt Hij het geloof? 

7. Waardoor werkt Hij het geloof? 

8, Waarom staat er: des ‘heiligen’ Evangelies? 

9. Hoe versterkt Hij het geloof? 

10. Waarom staat het woord ‘sacramenten’ in het meervoud? 

Vraag en antwoord 66 

1. Uit welke taal komt het woord ‘sacrament’? 

2. Wat betekent hier het woordje ‘zichtbaar’? 

3. Wat is een teken? 

4. Wat is een waarteken? 

5. Wat is een zegel? 

6. Wie heeft de sacramenten ingezet? 

7. Waarom heeft Hij de sacramenten ingezet? 

8. Hoe luidt de belofte des Evangelies? 

9. Wat betekent ‘des te beter te verstaan’? 

10. Wat is een slachtoffer? 

Vraag en antwoord 67 

1. Waarheen zijn het Woord en de sacramenten gericht? 

2. Wat betekent ‘verordend’? 

3. Wat was het sterven van Jezus Christus aan het kruis? 

4. Waarom moeten de gelovigen daarop gewezen worden? 

5. Welke andere gronden worden voor de zaligheid gezocht? 

6. Waarom staat er dat de Heilige Geest leert in het Evangelie? 

7. Wat zegt dat over de band tussen Woord en sacrament? 

8. Hoe verzekert de Heilige Geest? 

9. Waarin ligt de volkomen zaligheid? 

10. Wat betekent hier het woordje ‘staat’? 

Vraag en antwoord 68 

1. Wie heeft de sacramenten ingezet? 

2. Wat betekent het woordje ‘ingezet’? 

3. Wat betekent het woordje ‘Testament’? 

4. Wat hebben de sacramenten met het verbond te maken? 

5. Hoeveel sacramenten zijn er? 

6. Waarom zijn de sacramenten heilig? 

7. Welk sacrament was er in het Oude Testament in plaats van de Doop? 

8. Welk sacrament was er in het Oude Testament in plaats van het Avondmaal? 

9. Wat is het verschil tussen de tekenen van het Oude Testament en die van het Nieuwe Testament? 

10. Waarom hoeft er geen bloed meer te vloeien in het Nieuwe Testament? 

 

  


